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A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE ÉS HATÁLYA



A házirendet, a vízitelepet használó, a programokon résztvevő minden személy köteles betartani, a létesítmény
használatával elfogadja a Házirendben foglaltakat.
A jelen Házirend 2015. Január 01.-től visszavonásig érvényes.
A VIZITELEP HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI
A vízitelep általános rendje:
















Idegenek a vízitelepen nem tartózkodhatnak kivéve a Canoe Kft. és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség
engedélyével szervezett rendezvények és egyéb programok résztvevőit.
A vízitelep 7:00-21:00 óra között látogatható. Ettől eltérő időpontokban csak külön, engedéllyel lehet a
létesítményt használni.
A telepen tartózkodók kötelesek betartani a vonatkozó baleset- és tűzvédelmi előírásokat, valamint tartózkodni
attól, hogy magatartásukkal az ott folyó edzést vagy a pihenők nyugalmát megzavarják.
A vendégek és a felnőtt klubtagok a telepi sporttevékenységben saját felelősségükre vesznek részt.
A vízitelepet 18 évnél fiatalabbak csak edzői vagy szülői felügyelettel használhatják!
A telep területén hagyott értéktárgyakért az üzemeltető felelősséget nem vállal.
Mindenki köteles a telep területét, helyiségeit, sporteszközeit és felszereléseit rendeltetésszerűen használni,
állagát megóvni, tisztaságára vigyázni, a villanyt, a vizet, és a gázt takarékosan használni!
A sporteszközökben a telep felszerelésében használat közben bekövetkezett rongálást, illetve hibát a sportolók
az edzőknek, illetve a vendégek az ügyeletes szolgálati személyzetnek kötelesek haladéktalanul bejelenteni. A
felróható okból előálló (a szándékosan okozott vagy gondatlanságból fakadó) kárt a vendégek a Ptk. Általános
felelősségi szabályai szerint kötelesek megtéríteni.
A vízitelepre autóval csak külön engedéllyel vagy szállítási célból szabad behajtani.
Kerékpárok, motorkerékpárok csak a kijelölt helyen tárolhatók.
A vízitelep területén csak az arra kijelölt helyen lehet dohányozni. Minden egyéb helyen a dohányzás TILOS!
A telep területén (a hivatalos rendezvények kivételével) a szeszesital fogyasztása tilos.
Kutya a vízitelepre csak eseti jelleggel hozható, gazdájának felelőssége, és felügyelete mellett, ha az mások
nyugalmát nem zavarja. A kutya tulajdonosa tudomásul veszi, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló
kormányrendeletben foglaltak szerint, a közterületekre érvényes szabályozás alapján van lehetősége állatával az
intézmény látogatására, ill. a keletkező kutyaürülék gyűjtéséről és szemétbe helyezéséről köteles gondoskodni.
Bérlők, vendégek





A vendégek a létesítmény használatára az üzemeltetővel megkötött szerződés (megállapodás) feltételeinek
megtartásával jogosultak. Így a megegyezés szerinti időpontokban igénybe vehetik a számukra kijelölt
helyiségeket, sporteszközöket, felszereléseket, a zuhanyzót, öltözőt.
Minden vendég csak a számára kijelölt helyiségeket, sporteszközöket, felszereléseket használhatja.
Egyéb tevékenységek




A belépővel vagy bérlettel rendelkezők pihenés, tanulás és egyéb szabadidős tevékenységeket is folytathatnak a
vízitelepen, a többi tag sportolásának és pihenésének megzavarása nélkül.
Rendezvény csak az üzemeltető engedélyével tartható, a rendezvényt szervező teljes körű felelősségvállalása
esetén.

Az egyes helyiségek használatára vonatkozó szabályok
Öltözők, zuhanyzók









Az öltözőben hagyott, illetve a szekrényben tárolt holmikért az egyesület felelősséget nem vállal!
Az üzemeltető felnyittatja azon szekrényeket, amelyek használójáról nincs tudomása, illetve egyszeri
figyelmeztetés után azon tagok szekrényét, aki a tagdíjat nem fizeti folyamatosan. (Az így felnyitott
szekrényekben tárolt holmikat, az üzemeltető legfeljebb egy hónapig őrzi meg.)
A szekrényajtók külső oldalán tilos képeket, feliratokat elhelyezni.
Higiéniai okokból vizes, izzadt edzésfelszerelés az öltöző szekrényben nem tárolható. Az egyéb kiterített ruhák,
valamint a padokon hagyott holmik, takarításkor az öltözőben levő gyűjtő ládába kerülnek, amelyet 2 hetente
kiüríttet az üzemeltető, kivéve a szárító helyiségben elhelyezett ruhákat.
Az öltözői rend fenntartása és a takarítás megkönnyítése érdekében az edzőcipőket és papucsokat a
szekrényben, vagy a padok erre kialakított részén kell tárolni.
Mindenki köteles az öltöző és zuhanyzó, WC tisztaságára ügyelni, a zuhanyozás befejeztével a csapokat
elzárni, távozáskor a villanyt lekapcsolni.
Edzőtermek (súlyzóterem, ergo-terem, tornaterem)






Az edzőtermek használata csak az ott végezhető gyakorlatok ismeretében, a balesetvédelmi előírások
betartásával szabad.
A gyakorlatok végzése közben a teremben tartózkodók kötelesek egymást segíteni, egymás testi épségére
vigyázni.
Edzés közben zene lejátszó eszköz, vagy rádió használata megfelelő (másokat nem zavaró) hangerővel
engedélyezett.
Az edzés befejezésével mindenki köteles az eszközöket a helyére tenni, maga után rendet hagyni, az általános
tisztaság, rend megtartására ügyelni. (Az edzés befejeztével mindenki köteles az általa használt ergómétert
letisztítani és a karját a helyére tenni.)
Hajótárolók



A telepen saját tulajdonú sporteszközöket tárolni, csak az üzemeltető engedélyével szabad, amennyiben van
szabad tároló hely. Magántulajdonban levő lapátok, hajók tárolása esetén a tulajdonos kötelessége a
sporteszközön feltüntetni, hogy az magántulajdon, valamint biztosítani annak „őrzését”, lezárását, szabályszerű
elhelyezését. A vízitelep biztosítása korlátozottan terjed ki az ott elhelyezett eszközökre! A szabályszerűen
elhelyezett sporteszközökben az üzemeltető magatartása miatt keletkezett, bizonyított kárt az üzemeltető, a
telepre vonatkozó biztosítási szerződésben meghatározott események miatt keletkezett, bizonyított kárt a
Magyar Kajak-Kenu Szövetség megtéríti olyan mértékben, ahogyan arra az adott kifizetett biztosítási kárösszeg
lehetőséget nyújt.
Hajójavító műhely





A műhelybe idegeneknek belépni tilos!
A műhelyből szerszámot, gépet, anyagot illetve egyéb eszközöket kivinni tilos!
Az ott tartózkodók kötelesek a baleset- és a tűzvédelmi előírásokat maradéktalanul betartani.

CANOE Kft.
Üzemeltető

